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LIBERALISMO CLÁSSICO
Estado não intervencionista
Livre mercado, autorregulação
Estado minimalista

SÉCULO XX

Surgimento do liberalismo de esquerda

QUEBRA DE BOLSA DE NOVA IORQUE, EM 1929

Falências, desemprego e inflação geraram graves tensões sociais
Estado passou a intervir na economia: Welfare State
John Maynard Keynes
Suas teorias exerceram influência de 1930 até 1970, quando passaram a ser criticadas pelo neoliberalismo

ITÁLIA FASCISTA
NORBERTO BOBBIO

Floresceram teorias que visavam desencadear movimentos de cunho popular (e não burguês) e resgatar os ideais socialistas, adaptando-os
ao liberalismo _> liberalismo de esquerda

Filósofo político que diagnosticou os paradoxos da democracia moderna
A necessidade crescente de os governos recorrerem a especialistas (tecnocracia)
A ampliação e a complexificação da máquina estatal (burocracia)
A existência de grandes organizações que impedem as condições objetivas de exercício democrático
A predominância da sociedade de massa que torna o indivíduo apático, distante do caráter ativo de cidadania
Ao lado de outros teóricos, como Rawls, desenvolveu o neocontratualismo, em que, diferentemente das antigas
teorias, o pacto não se apresenta limitado apenas à explicação da origem do Estado
Governo democrático é uma policracia: múltiplos poderes
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NEOLIBERALISMO
Já na década de 1940, alguns teóricos defendiam o retorno às medidas de livre mercado
Para estes teóricos o Welfare State era paternalista
Retorno ao Estado minimalista cuja ação restringe-se a policiamento, justiça e defesa nacional

A PARTIR DE 1980, OS ESTADOS UNIDOS E A INGLATERRA REPRESENTARAM A NOVA ONDA NEOLIBERAL, O QUE ACONTECEU NO BRASIL NA DÉCADA DE 1990
O capitalismo não reflete apenas as luzes que costumam ofuscar contradições intransponíveis
• A colonização da América do século XVI ao XVIII
• O imperialismo na África e Ásia no século XIX
• A implantação das multinacionais nos países não desenvolvidos no século XX
• Os acordos do Fundo Monetário Internacional (FMI) com os países mais pobres, transformando-os em eternos devedores

A PARTIR DE 2007

Crise financeira mundial _> questionamento das teorias neoliberais

